
Курс на проценители 
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» Законите најчесто го опишуваат минимумот 
на етичноста

» Етиката најчесто е стандард кој го 
надминува бараниот минимум



Етика представува дисиплина која вреднува 
дали се работи за добра или лоша практика 

во контекст на моралната одговорност.

» Разлика помеѓу етика и морал!

» McGregor тип X и тип Y на луѓе. 
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» International Valuation Standards Council (IVSC) е независна, непрофитна 
организација, организација од приватниот сектор што има цел да дава услуги од 
јавен интерес.

» Цел на IVSC е да гради КОД НА ЕТИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ преку кој треба да се создаде 
доверба во процесот на проценувањето на начин што ќе се испорачуваат 
кредибилни извештаи за процена од соодветно обучени професионалци за 
процена и кои ќе дејствуваат на етички начин. 

» Тоа се прави на следниов начин:

a) се креираат и одржуваат Меѓународните стандарди на процена (МСП);

b) се издаваат технички водичи за професионалните проценители, и

c) се промовира развојот на проценителската професија и општите етички принципи.



» Постојат 5 фундаментални принципи што треба да се почитуваат,

» Апендикс 1 – Опасности и заштитни механизми: Ги идентификува 
основните категории на опасности што можат да ја компромитираат 
можноста на проценителот да се усогласи со Фундаменталните 
принципи и видовите на заштитни механизми кои можат да ги 
намалат опасностите,

» Апендикс 2 – Дискусија за фундаменталните принципи: 
дополнителни примери за некои опасности за професионалците и 
чекори за тие да се избегнат. 



» Професионалниот проценител треба да ги почитува 
следниве етички принципи:

a) Интегритет

b) Објективност

c) Компетентност

d) Доверливост

e) Професионално однесување



» Проценителот треба да биде отворен и чесен 
во професионалните и делoвните односи.



» Интегритетот претпоставува чесно тргување и 
вистинољубивост.

» Професионалниот проценител не треба да се вклучува во 
процена, во извештај за процена, во референцирање на 
процена или во друга комуникација за процена ако тој верува 
дека процената:
˃ Содржи тврдења кои се материјално погрешни или погрешно 

насочувачки или се неодговорно направени;
˃ Избегнува или затемнува информација која треба да биде 

вклучена.

» Ако професионален проценител стане свесен дека имале 
контакт со таква процена, тој веднаш мора да преземе мерки 
да ја оттргне таа информација од себе, да речеме со издавање 
на модифициран извештај за процена.



» Проценителот не треба да дозволи конфликт 
на интереси, или неговото професионално и 
деловно расудување да биде поматено од 
непримерно влијание или пристрасност. 



» Професионалниот проценител може да дојде во 
ситуација што може да му ја повреди објективноста. 

» Непотизам

» Во случај ако заканите за објективноста не можат да се 
отстранат и намалат таквите задачи на процена треба 
да се одбијат. 



Ситуации кои проценителот треба да ги оцени од 
аспект на тоа што треба да направи:

˃ Барања да се прави процена и за купувачот и за продавачот 
во една трансакција 

˃ Барања да се произведе процена за две или повеќе страни 
кои конкурираат за определено средство

˃ Преземање процена за трета страна, при што 
проценителската фирма добива значителен надомест од 
услуги за агентот

˃ Барање професионалниот проценител да дејствува како 
адвокат и како експерт за истата работа. 



» Нивото на заканата не мора да е секогаш идентично. 

» Така на пример, претходното вклучување на проценителот 
со клиентот не мора да биде закана за објективноста и 
знаењето што го добива за фирмата може да помогне да се 
добие објективно мислење. 

» Но перцепцијата од другите за тоа дали проценителот има 
пристрасност во однос на определено средство е исто 
значајно. 



» Проценителот треба да го одржува своето 
професионално знаење и умеење коешто е 
потребно да се обезбеди да клиентот или 
работодавачот добијат услуга која е базирана 
на тековните збиднувања во практиката, 
законите и техниките на процена.



Проценителот треба 
˃ Да дејствува во согласност со применливите технички и професионални 

стандарди при обезбедувањето на професионални услуги.

Професионалната компетенција значи:

a) добивање на професионална компетенција, и 

b) одржување на професионална компетенција.

Создавање на Фацебоок страна



» Проценителот треба да ја почитува доверливоста на 
информацијата којашто е добиена како резултат на 
професионалниот деловен однос. 

Тој не треба 

˃ да ги обелоденува тие информации на трети лица 
без соодветно и специфично овластување (освен 
доколку тој нема правно или професионално право 
да обелоденува), 

˃ ниту да ги користи тие информации за лична 
предност на професионалниот проценител или на 
трети лица. 



» Професионалниот проценител треба да ја чува доверливоста 
на информациите и на потенцијален клиент или работодавач.

» Професионалниот проценител треба да преземе мерки 
проценителите кои се вработени во неговата фирма или со 
тие кои соработуваат да ги разберат нивните обврски за 
доверливост.

» Обврската за доверливост продолжува и по прекинувањето на 
ангажманот со клиентот или со работодавачот.

» При промена на клиент или при ново вработување, дозволено 
е да се користи стекнатото искуство од претходната работа. Но 
не е дозволено да се обелоденуваат доверливи информации 
добиени како резултат на деловната врска. 



Обелоденувањето доверлива информација е 
дозволено ако:

˃ Обелоденувањето е дозволено со закон и е добиено дозвола од клиентот 
или работодавачот

˃ Обелоденувањето се бара со закон, на приимер:

+ Производство на документи во тек на судска постапка 

+ Обелоденување за определени кршења на законот, а кои проценителот 
мора да ги обелодени

+ Да се заштити интересот на проценителот во судски процес, 



» Проценителот треба да избегнува свесно да прифаќа 
ангажмани со инструкции кои се чинат дека се со 
предрасуди и со можна штета за пошироката јавност 
и кои, на тој начин можат да ја загрозат репутацијата 
на проценителот и на проценителската професија 
општо. 



Професионалните проценители треба да бидат чесни и да 
не:
˃ Прават претерани пофалби за услугите што можат да ги 

понудат, за квалификациите или за искуството што го имаат; 
или

˃ Да прават неумесни референци или неиздржани споредби 
со работата на други проценители.

» Професионално однесување значи да се однесува 
одговорно и љубезно во соработката со клиентот и 
општата публика и да одговара брзо и ефективно на сите 
разумни инструкции и жалби.

» Професионалните проценители треба да одбегнуваат 
активности кои ја дискредитираат професијата. 



Некои други етички дилеми:

» Дали е етички да се договараат висините на проценети вредности со 
Нарачателите, со цел да се спуштаат цените за изработка на процена, по 
сознание дека друг проценител дал пониска цена.

» Дали е неморално или неетички, ако се пријави,( до соодветни комисии), 
друг проценувч за кој имаме факти дека тој ги крши законските, етички и 
морални норми. 

» Дали е неморално и неетички да пријавиме други или да се жалиме на 
однесувањето на други проценувачи а при тоа истото да го направиме и ние 
(под образложение и други тоа го прават)

» Дали е етички да еден проценител направи ревизија на проценка на друг 
проценител .



Заканите можат да бидат следниве:
a) Закана од личен интерес – финансиски или друг интерес  на 

проценителот кои ќе влијаат на неговото расудување и 
однесување;

b) Закана од ревизија на сопствена работа: своја или на негов 
колега од неговата фирма;

c) Закана од конфликт на клиенти: два или повеќе клиенти 
можат да имаат спротивставени или конфликтни интереси 
од исходот на процената;

d) Закана од добивање на улога на адвокат, што може да ја 
загрози објективноста;

e) Закана од фамилијарна (долготрајна) врска со клиентот; и

f) Закана од притисок, застрашување.



» Заштитните мерки се активности или мерки кои можат да 
се применат за да се елиминираат или намалат заканите 
до прифатливо ниво. 

Тука спаѓаат следниве категории:

a) Заштитни мерки содржани во статутот и регулативата.

b) Заштитни мерки содржани во кодексите на 
професионалните организации на проценители во 
коишто членува проценителот

c) Заштитни мерки содржани во внатрешните политики и 
работни процедури за квалитет на трговското друштво во 
која проценителот работи.



» Заштитните мерки треба да бидат обелоденети – и 
пред клиентите и пред општата јавност. 

» Практични заштитни мерки:
˃ Ефективни, објавени системи за жалби кои ги спроведуваат 

компаниите или организациите на професионални проценители, 
со што се согледуваат примери на неетичко согледување,

˃ Експлицитна обврска на професионалните проценители да
известуваат за повредите на етичките барања. 



Ако има случај на повторување на процената, тогаш 
можно е следново:

˃ Да се обезбеди повремен преглед на процената од 
проценители кои не се вклучени во ангажманот, 

˃ Да се менува повремено професионалниот 
проценител на тој ангажман. 



БЛАГОДАРАМ НА ВНИМАНИЕТО



» Организациите на проценители кои се членки на IVSC треба да имаат 
правила со кои ќе го регулираат етичкото однесување на своите членови. 

» Организациите на проценители можат да го усвојат овој Кодекс или да 
одржуваат сопствени правила при што ќе инсистираат на правила кои ги 
одразуваат петте фундаментални принципи на овој Кодекс. 

» Водичот за фундаментални принципи и дискусиите во апендиците не 
можат да се применуваат ако професионалниот проценител подлежи на 
правилата на својата Организација на проценители, и ако тие правила 
содржат специфични активности коишто треба да се преземат или да се 
избегнат со цел да се усогласени со Фундаменталните принципи. 

» Како професионален проценител, согласно овој Кодекс се  смета физичко 
лице, трговско друштво или друга корпоративна форма на 
организација.



Пример:

» Компанија А: дава непријателска понуда за Компанија Б. 

» Проценителот може да биде консултиран од Компанијата А, но тој 
веќе бил консултиран од Компанијата Б.

» Недостиг на конфликт би било ако двете компании не можат да се 
согласат за цената и заеднички побараат услуга на процена. 



» Непристојно е проценителот да се нуди кај (странки) кои веќе 
поднеле барање кај друг проценител, или се определиле за 
друг проценител, особено кога притоа се понудува пониска 
наплата од реалната или давање на процент од наградата

» Проценителите несмеат да омаловажуваат или потценуваат 
друг проценител, или проценувач, во текот на работењето и со 
внимание да се однесуваат кон странките.

» Странките или било кој друг орган, кои на проценителот ќе му 
доверат одделни податоци, или проценителот осознал на друг 
начин за нив, а кои податоци  се од доверлив карактер, истите 
преставуваат професионална тајна.

» Проценителот е должен постојано да ги усовршува своите 
стручни и општи познавања, проценителот своите знаења е 
должен несебично да ги пренесува на другите проценувачи.


